
De bediening
Rolluiken zijn standaard geschikt voor een 

elektrische bediening met schakelaar. 

Natuurlijk behoort ook een draadloze af-

standsbediening tot de mogelijkheden. 

 

Nog comfortabeler en gebruiks vriendelijker 

wordt het rolluik door plaatsing van een 

 tijdschakelklok, waardoor het rolluik 

 automatisch wordt bediend.

Specificaties
De maximale maatvoeringen van mini-rolluiken:
- max. 420 cm breed 
- max. 330 cm hoog
- max. 10,5 m2

(afhankelijk van het 
gekozen type  rolluik)

R olluiken van Smits zijn volledig opgebouwd 
uit de beste materialen en voldoen zo aan de 

hoogste kwaliteitseisen én bieden u de garantie op 
een lange levensduur. Het rolluik is voorzien van 
een hoogwaardige coating, waardoor de materialen 
beter krasbestendig en kleurecht zijn. 
 
Steeds meer mensen kiezen voor de voordelen van 
een rolluik. Eén van de belangrijkste aspecten is de 
verduisterende werking van het rolluik, het (zon)
licht van buitenaf wordt geweerd en de kamer  
blijft donker. U kunt een rolluik dan ook het hele 
jaar gebruiken.
 
Rolluiken waarborgen uw privacy en hebben een 
inbraakvertragende werking. De isolerende eigen-
schappen van een rolluik zorgen ervoor dat warmte 
(zomer) en koude (winter) worden gereduceerd, 
waardoor u flink kunt besparen op uw energie- 
rekening. Ook biedt het rolluik een uitstekende  
geluidsisolatie. 

Max. 420 cm

Max. 
330 cm

ROLLUIKEN
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Uw zonweringspecialist

UitvoeringAfwerking

Het standaard kleurengamma bij rolluiken 

is enorm. U kunt zo uw rolluik aanpassen 

aan de stijl van uw woning en een persoon-

lijk tintje geven. 

Zit de kleur van uw keus er niet bij? Tegen meerprijs kunnen diverse typen rolluiken 

worden gemoffeld. 

De kleur van het bewegende gedeelte 

(pantser) en het vaste gedeelte (omkas ting) 

kunt u  onafhankelijk van elkaar bepalen.

Mogelijke kleuren
(afhankelijk van type rolluik)

Omkasting 
vierkante 
bovenkap

Lamel
Omkasting 
met ronde 
bovenkap

Wit
Grijs
Naturel
Bruin
Crème
Beige
Helbeige
Purperrood / Ral 3004
Groen / Ral 6009
Crèmewit / Ral 9001
Staalblauw / Ral 5011
Antraciet / Ral 7016
Zwart
Antraciet structuurlak / Ral 7016

Omkasting met 
afgeschuinde 

bovenkap

Omkasting afgeschuind 45o

Omkasting inbouw 

(informeer bij uw dealer voor de 
mogelijkheden)

Omkasting vierkant

 Omkasting rond
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